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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present study was conducted with the aim of The 

model of marriage instability based on the Ego Strength with the 
mediating role of pre-marital agreement 

Materials and Methods: The method of this research is descriptive 

and one of the examples of correlation schemes is path analysis. In 
this study, 438 couples were selected by convenience sampling. 

Participants were asked to complete the Sanaei Marriage Instability 

Index Questionnaire (2008), the Psychological Power 
Questionnaire of Igo Strom et al. (1997), and the pre-marital 

agreement Questionnaire. The research data were analyzed using 

descriptive and inferential statistical indicators including mean, 

standard deviation, and path analysis and structural equations using 
Emos software. 

Finding: The use of structural equation modeling technique showed 

that all fitness indicators obtained from structural equation 
modeling analysis support structural model fit with the collected 

data (df / 2 /4 = 4,98, CFI = 0.910, 927). / 0 = GFI, 0.902 = AGFI 

and 0.68 = RMSEA). Based on this, the research hypothesis was 
confirmed and it was concluded that the quality of the primary 

object relationships and the ability of the ego through the mediation 

of agreement measurement predict the instability of marriage. 

Conclusion: Therefore, experts in the field of mental health can 
consider appropriate psychological interventions to diagnose and 

screen the behaviors that affect the stability and instability of 

marriage, and treat these behaviors and recognize and control the 
factors influencing the creation of marital conflicts. 
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  و همکاران                 یالناز صدف  2

 1398 زمستان، 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

مدل ناپابداري ازدواج بر اساس توانمندي ايگو با نقش 

 ميانجی توافق سنجی ازدواج

 
 یالناز صدف

 ،یواحد قم، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو
 رانیقم، ا

 
 رپورينادر من

 انریقم، ا ،یواحد قم، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ار،یاستاد
 مسئول( سندهی)نو
 

 ینيحس رزايحسن م
 انریقم، ا ،یواحد قم، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 
 چکيده

حاضر با هدف مدل ناپابداری ازدواج بر اساس : پژوهش هدف
  .توانمندی ایگو با نقش ميانجی توافق سنجی ازدواج انجام شد

 یهاو از نمونه طرح یفيپژوهش توص نی: روش اها روشمواد و 
زوج به  438مطالعه  نیاست. در ا ريمس لياز نوع تحل یهمبستگ

کنندگان خواسته شد صورت در دسترس انتخاب شدند. از شرکت
(،  پرسشنامه 1387) ییازدواج ثنا یثبات یشاخص ب یپرسشنامه ها

( و پرسشنامه 1997استروم و همکاران ) گویقدرت ا یروانشناخت
پژوهش با  یهاکنند. داده لياز ازدواج را تکم شيپ یتوافق سنج

 ن،يانگيشامل م یو استنباط یفيتوص یآمار یهااخصاستفاده از ش
با کمک   یو معادالت ساختار ريمس ليانحراف استاندارد، و تحل

  .قرارگرفتند یمورد بررس موسینرم افزارها ا
اد نشان د یمعادالت ساختار یابیمدل  کياستفاده از تکن ها: افتهي

معادالت  یابیمدل  ليحاصل از تحل یبرازندگ یکه همه شاخص ها
 تیشده حما یگرآور یبا داده ها یاز برازش مدل ساختار یساختار

،  CFI  ،927/0= GFI =910/0،  کنند یم
902/0= AGFI  068/0و= RMSEA). هياساس فرض نیبرا 

 یانجيم با  گویا یشد که توانمند یريگ جهينت نيو چن دیيپژوهش تا
  .کند یم ینيب شيازدواج را پ یداریناپا ،یتوافق سنج یگر
 تيکه در حوزه سالمت روان  فعال ی: لذا متخصصانيريگ جهينت

 صيرا در جهت تشخ یمناسب یشناختمداخالت روان توانندیدارند م
ج، ازدوا یداریو ناپا یداریموثر در پا یرفتارها یغربالگر نيو همچن

 جادیرفتارها و شناخت و کنترل عوامل موثر در ا نیو درمان ا
 .رنديبگدر نظر  ییتعارضات زناشو

 
 یتوافق سنج گو،یا یازدواج، توانمند یداری: ناپايديکل واژگان
 ازدواج

 
 15/01/1398: دريافت تاريخ
 25/3/1398:  پذيرش تاريخ

 
 :نويسنده مسئولiau.ac.ir-monirpoor@qom 

_________________________________ 
1 . Affective Divorce 
2 . Ego Strenght 

 مقدمه
ازدواج همواره با دورنمایی زیبا برای زوجين آغاز زندگی مشترک و 

های موجود بين زن و شوهر شود، اما بعد از مدتی به دليل تفاوتمی
که ناشی از رشد و تربيت در دو محيط متفاوت است و همچنين 

ها روانی و شخصيتی یکدیگر، عدم شناخت کافی از ویژگی
(.  1سازد )دواج میکند و تصویری ناخوشایند از ازمشکالت بروز می

هایی از سوی دیگر، روابط زناشویی گاهی با مشکالت و نارضایتی
کند. بعد از ازدواج همراه است که زوجين را دچار تعارض می

تغييراتی در سبک زندگی، روابط اجتماعی و روابط بين فردی 
شوند که همگی نيازمند توانایی سازگاری زوجين طرفين ایجاد می

طرفی هر یک از زوجين در شرایط رشدی منحصر به  باشند. ازمی
ها و اند و شيوه زندگی خاصی مشتمل بر ارزشفرد پرورش یافته

روی خود دارند که در واقع متفاوت باورهای فردی و اجتماعی پيش
از فرد دیگر است. تحت این شرایط به اشتراک گذاشتن زندگی با 

متفاوت برخوردار است، فردی دیگر که از عقاید، باورها و فرهنگی 
ها و های اوليه ازدواج کار آسانی نيست و چالشبخصوص در سال

کند که به نوعی تمام زندگی زوجين را در بر هایی ایجاد میآسيب
 (.2خواهد گرفت )

های خانوادگی ناپایداری در ازدواج است. با یکی از مهمترین آسيب
دارد اما ميزان  آنکه نگرش منفی نسبت به طالق در جامعه وجود

آن رو به افزایش است و ایران جزء کشورهای مستعد از نظر ميزان 
(. ناپایداری در ازدواج دالیل گوناگونی 3طالق معرفی شده است )

دارد، این دالیل متناسب با موقعيت، طبقه و جایگاه اجتماعی زوجين 
ثباتی ازدواج توجه بایست به بیمتفاوت است که به این دليل می

طور البته آمار رسمی ناپایداری ازدواج به (.4راوانی صورت گيرد )ف
دهنده ميزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نيست، کامل نشان

اختصاص دارد، یعنی  1های عاطفیتر به طالقزیرا در آن آمار بزرگ
های تو خالی که زن و مرد در کنار های خاموش و خانوادهبه زندگی

(. 5کنند )کنند ولی تقاضای طالق قانونی نمیدگی میهم به سردی زن
یایند، به ها که به طالق قانونی پایان نمیدر واقع برخی از ازدواج

شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی های توخالی تبدیل میازدواج
روند و هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی پيش می

این شرایط زن و شوهر اگر چه ممکن کنند. در زمان را سپری می
است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند اما جاذبه 

(. اسدی، پيرانی، 6ها نسبت به یکدیگر از بين رفته است )و اعتماد آن
بينی ناپایداری ازدواج بر اساس تقوایی  در پژوهشی با عنوان پيش

سندی زناشویی نشان دادند گرایانه زن و شوهر و خررفتارهای کنترل
گرایانه زن و شوهر، کنترل تهدیدآميز و کنترل بين رفتارهای کنترل

آميز، با ناپایداری ازدواج رابطه مثبت معناداری وجود دارد هيجان
گرایانه زن و شوهر، (. همچنين نتایج نشان داد رفتارهای کنترل7)

  کند.بينی میناپایداری در ازدواج را در زنان متقاضی طالق پيش
ها، یکی دیگر از عوامل تاثيرگذار بر ناپایداری بر اساس پژوهش

 2پویشی توانمندی ایگوازدواج و تعارات زناشویی از دیدگاه روان
، شخصيت انسان 4، بنيانگذار روانکاوی3(. از نظر فروید8است )

3. Freud  
4. Psychodynamic Approach 
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 3 .. .نقش با ايگو توانمندي اساس بر ازدواج ناپابداري مدل  

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Winter 2019 

ست. من یا ایگو 3و سوپر ایگو 2، ایگو1دارای سه ساختار شامل اید
گردد که در ين ساختار شخصيت در نظریه فروید اطالق میبه دوم

آید. عملکردهای ایگو اثر نيروهای موجود در نهاد به وجود می
شامل ارتباط با واقعيت، تنظيم و کنترل نيروهای غریزی، روابط 
موضوعی، پردازش تفکر، عملکردهای دفاعی و عملکردهای قضاوت 

یی کارکردهای ایگو آزماروابط موضوعی و واقعيت (.9است )
شناختی سالمت قرار دارند و در هستند که در کانون زندگی روان

در آغاز بر این تصور  شوند. فرویدشناسی روانی مهم تلقی میآسيب
و هشيار ذهن است و سانسور  4بود که تعارض ميان سطوح ناهشيار

شود. اما تعارض در مدل ساختاری ميان هشيار اعمال میدر سطح نيمه
شناختی ذهن در سطح ناهشيار است و سرکوبی نيز ساختارهای روان

دهد. در مدل ساختاری، تعارض ميان در همان سطح ناهشيار رخ می
. با دهدمی گری ایگو رخاید و سوپرایگو یا اید و واقعيت با ميانجی

ی شناختاین تغيير، ایگو به جای اید، نقش حياتی در عملکرد روان
گيرد. سالمتی و بيماری شخصيت تابعی از توانایی ذهن را بر عهده می

ایگو برای اداره مناسب فشار آرزوهای متاثر از غرایز برای تخليه 
های دنيای واقعی ای که در تضاد شدید با محدودیتاست، به گونه

وحيد، دهقانی و حبيبی در جميل، عاطف (.10) سوپر ایگو نباشد و
، کنندگی توانمندی ایگوبينیپژوهشی با عنوان بررسی نقش پيش

های دفاعی در سالمت روان نشان دادند، روابط ابژه و سبک
با  داریطور معنیهای دفاعی و روابط ابژه بهتوانمندی ایگو، سبک

(. تحليل رگرسيون سلسله 11)سالمت روان همبستگی داشتند 
 37طور کلی قادر به تببين مراتبی نيز نشان داد که این متغيرها به

ه های این مطالعدرصد از تغييرات نمره کل سالمت روان بودند. یافته
-های تأثيرگذار بر سالمت روان و نيز ميزان پيشنشان دادند مؤلفه

ی انه و نيز ارتقاکنندگی آنها، به اتخاذ رویکردی پيشگيربينی
-کند و نيز تا حدی به مشخص شدن جهتسالمت روان کمک می

 انجامد.گيری درمانی و تسهيل پيشبرد روند درمان می
تواند به وسيله عوامل مختلفی تحت تاثير ناپایداری در ازدواج می

تر یک مولفه روانشناختی )توانمندی ایگو( قرار بگيرد، که پيش
ی که در ناپایداری ازدواج تاثيرگذار است اشاره شد. مولفه دیگر

سنجی ازدواج است که در این پژوهش به عنوان متغير ميانجی توافق
در بررسی خود نشان  5شود. در همين رابطه  هيدتونبه آن اشاره می

 آمریکا در ازدواج افزایش پایداری در مؤثر عوامل مورد داد در

 از قبيل سطح تحصيالتتوافقات قبل از ازدواج  که داد نشان نيز

 پایبندی در بيشتر بلوغ دليل به ازدواج سن نسبی افزایش و باالتر

 که، است حالی در این (.12کند )می کمک به ازدواج بيشتر

 و خانگی هم ازدواج، از پيش بارداری و جنسی تجارب افزایش
ترین توافقات قبل از مهم جمله از و مذهب نژاد در ناهمسانی

سيبولد  .نمایند م ایجاد اختالل ازدواج بقای در که هستند ازدواج
 پذیری زوجينبينی توافقدر بررسی های خود با عنوان پيش6و هيل

های های معنوی در زوجين نشان دادند که نگرشبر اساس نگرش
بين بسيار خوبی برای بقای سازگاری زناشویی زوجين معنوی پيش

 مذهبی،های باشد همچنين آنان به این نتيجه رسيدند که نگرشمی
_________________________________ 

1. Id  
2. Ego  
3. Super Ego 

ازگاری س ماننـد بهبـود کيفيـت ها و تعهدات، با نتایج مثبـت آیين
زندگی، بهزیستی، سالمت جسمی و روانی، رضایت  زناشویی در

 زناشویی و زنـدگی پایـدار و عملکـرد کـارایی مثبت مرتبط هستند

(13.) 
 یهاهمولف شیو تالش جهت افزا ییزناشو یبه زندگ توجهبنابراین  

ته به خود گرف یرشد روز افزون ییزناشو یزندگ یداریپا ایمرتبط 
توان جامعه سالم بدون خانواده سالم را متصور یاست، چرا که نم

 همچون زين رانیدست در ا نیاز ا یقاتيبه تحق شیگرا تيبود. اهم
آمار  یشیبه نرخ افزا روطکشورها به موجب گزارشات م گرید

به اعداد و ارقام  یباشد. نگاه اجمالیم رياخ یهاطالق در سال
 کیدر  یرانیا یهاخانواده انياز قرار گرفتن بن دیتردمذکور، بدون 

 رانیسابقه طالق در ایآمار ب شیدهد. با افزایبحران خبر م تيموقع
 شیقشر جوان، گرا یسن ازدواج و باال رفتن آگاه شیافزا نيو همچن

انتخاب درست  یبرا ییمراجعه به مراکز مشاوره جهت راهنما یبرا
دادن  یپژوهش جهت آگاه نیاست لذا انجام ا افتهی شیهمسر افزا

ها و انتخاب همسر مناسب آن یآنان برا ییبه جوانان و راهنما
از وقوع طالق  یريمتاهل و جلوگ نيزوج یتینارضا زانيکاهش م

لذا ازدواج به عنوان یک رویداد  رسد.ینظر م هب یزود هنگام ضرور
بندی رویدادهای رتبهشود و در زای خوشایند زندگی تلقی میاسترس
 یهانهيزم در شده نييتب مسائل و حاتيتوض به توجه بازای استرس

 ؤالس نیا به ییپاسخگوارائه مدل علی  دنبال به حاضر پژوهش فوق،
روابط  براساسناپایداری ازدواج  مدل مفروض ایآ که است یکل

سنجی توافق یگریانجيم نقش باای نخستين و توانمندی ایگو ابژه
 برازش مطلوب دارد یا خير؟ ،ازدواج

 
 هاروش مواد و 

ها پژوهش حاضر از نظر هدف بنيادی، از نظر نحوه گردآوری داده
توصيفی، همبستگی از نوع تحليل مسير است و از نظر مکان اجرا 

کليه زوجينی که در ميدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 
به مراکز  1398سال ماهه نخستين  3و  1397ماهه دوم سال  6

 حداقل نييتع مشاوره شهر تهران مراجعه کردند را تشکيل داده اند.
معادالت  یابیمربوط به مدل  یهاداده یگرداور یحجم نمونه برا

است. با وجود انکه در مورد حجم نمونه  تيبا اهم اريبس یساختار
 یرايوجود ندارد، اما به زعم بس یتوافق کل یمدل ساختار یالزم برا

 به نفر باشد. 200کمتر از  دیاز پژوهشگران حداقل نمونه الزم نبا
 حجم نييتع یمعادالت ساختار یابی شناسی مدلدر روش یطور کل

گيری اندازه ريهر متغ یمشاهده به ازا 15تا  5 نيتواند بنمونه می
 در یريپژوهش بر اساس روش نمونه گ نینمونه ا شود نييشده تع
مراجعه کننده به مراکز مشاوره  نيزوج  انياز م نفر 438 دسترس

انتخاب شد و با توجه به اصول اخالقی  ییجدا یجهت اقدام برا
بر اساس مالک های ورود  که تمایل به همکاری داشتند یهمسران

سال، حداقل داشتن مدرک سيکل  45تا  25به پژوهش )دامنه سنی 
مورد  هایپرسشنامه و گذشت حداقل یک سال از زندگی مشترک(

 جهت رعایت مالحظات اخالقی پژوهش توضيح نظر را پر کردند.

4. Unconscious 
5 . Headton 
6 . Seybold, Hill 
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 بوده دانشجویی پژوهش انجام جهت صرفاً اطالعات این که شد داده
 احتمالی سوگيری از تا می ماند باقی محرمانه صورت به اطالعات و

 .آید عمل به پيشگيری
 ابزارهای پژوهش:

سوالی  14یک ابزار پرسشنامه ناپایداری ازدواج: این پرسشنامه 
است که برای اندازه گيری عدم ثبات ازدواج توسط بوث، جانسون 

تدوین شده است. این شاخص به صورت صفر و یک  1و ادواردز
نمره گذاری می شود. گزینه بله برابر با یک و گزینه خير برابر با 

محسوب می شوند. « بله»(. پاسخ های نمی دانم، 14صفر می باشد )
 14ره در این پرسشنامه صفر و بيشترین نمره برابر با کمترین نم

است، نمره پایين در این شاخص به معنای ثبات بيشتر ازدواج و 
زندگی زناشویی و نمره باال بيانگر باال بودن بی ثباتی ازدواج می 
باشد. وایی این مقياس در پژوهش های متعددی مورد سنجش و تایيد 

ت آن با مقياس های مربوط به قرار گرفته است و همبستگی مثب
مشکالت و اختالفات زناشویی و همبستگی منفی آن با مقياس های 
مربوط به تعامل و خرسندی زناشویی همبستگی مورد تایيد قرار 

گزارش  93/0گرفته است. پایایی این مقياس با روش آلفای کرونباخ 
ن یشده است. در ایران نيز یاری پور برای محاسبه ضریب اعتبار ا

ابزار از روش همبستگی بين دو نيمه برای ارزیابی قابليت اعتبار 
گزارش نمود. همچنين  70/0آزمون استفاده کرد و ضریب اعتبار را 

 92/0( به روش آلفای کرونباخ 15اعتبار این آزمون توسط احمدی )
 گزارش شده است.

(: سياهه روان شناختی توانمندی PIES2مقياس توانمندی ایگو )
(. این 16ایگو توسط مارکستروم و همکاران  ساخته شده است )

، 26، 15، 8پرسشنامه هشت نقطه توانمندی ایگو که شامل: اميد )
(، 63، 54، 36، 33، 27، 19، 4، 2(، خواسته )58، 44، 42، 39، 32

، 11 ،3(، شایستگی )62، 51، 45، 40، 28، 28، 25، 24، 16هدف )
، 48، 41، 37، 20، 18، 10، 6(، وفاداری )64، 61، 59، 35، 29، 13
، 30، 21، 17، 9(، مراقبت )60، 57، 38، 23، 14، 7، 1(، عشق )53
( هستند، را 56، 50، 43، 31، 22، 12، 5( و خرد )55، 52، 47، 46

سوال است. عبارات پرسشنامه بر روی یک  64می سنجد و دارای 
ای ليکرت به صورت کامال با من مطابق است مقياس پنج درجه 

، کمی 3، نظری ندارم نمره 4، کمی با من مطابق است نمره 5نمره 
نمره  1و اصال با من مطابق نيست نمره  2با من مطابق نيست نمره 

، 11، 10، 6، 4گذاری شده است. شيوه پاسخ دهی سواالت معکوس )
12 ،14 ،16 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،29 ،30 ،34 ،36 ،38 ،40 ،
( به صورت 64، 61، 58، 55، 51، 50، 48، 47، 44، 43، 42

برعکس انجام می شود. باالترین نمره ای که فرد می تواند اخذ نماید 
می باشد. نمره باال در این آزمون به معنی  60و پایين ترین نمره  300

 سطح باالی قدرت ایگو است. نمره فرد در این پرسشنامه از حاصل
جمع نمره فرد در سواالت به دست می آید. مارکستروم و همکاران 
روایی صوری، محتوا و سازه این پرسشنامه را مورد تایيد قرار دادند 
و همچنين برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه ضریب آلفای 

(. الطافی نيز آلفای 16گزارش کردند ) 68/0کرونباخ، آن را 
و پایایی دو نيمه  91/0نمونه ای ایرانی کرونباخ سياهه را بر روی 

_________________________________ 
1 . Booth, Edwards & Johnson 

(. همچنين پایایی این 17گزارش کرد ) 77/0سازی مقياس را 
( به روش آلفای 2016پرسشنامه در پژوهش پرویز و همکاران )

 به دست آمده است. 64/0کرونباخ 
این مقياس یک پرسشنامه پرسشنامه توافق سنجی پيش از ازدواج: 

محقق ساخته توسط عابدین، فاتحی و دهقانی است که جهت ارزیابی 
ميزان توافق طرفين ازدواج بر اساس صحبت هایی که الزم است 
برای انتخاب همسر داشته باشند تهيه و تنظيم شده و از دو بخش 

(. بخش اول مشخصات جمعيت شناختی شامل 18تشکيل یافته است )
است که در بر گيرنده اطالعاتی است که مطابق با پيشينه سوال  23

تحقيق موثر دانسته شده انداز قبيل سن، جنسيت، نوبت ازدواج، 
قوميت، زبان، شغل، ميزان تحصيالت، مقایسه ميزان تحصيالت 
خانواده اصلی، موقعيت سکونت، ميزان درآمد، ترتيب تولد در 

دینی خانواده ها، نحوه  خانواده اصلی، گرایش دینی، مقایسه گرایش
ی آشنایی، مدت زمان آشنایی، و در نهایت ارزیابی ميزان توافق کلی 
در رابطه با امور و اصول زندگی. بخش دوم نيز برگرفته از تعدادی 
عبارت در مورد توافق زوجين است.  عبارات به صورت جدول و 
 پاسخ آنها با رتبه بندی ليکرت در یک طيف شش گزینه ای شامل:

(، توافق کم 3(، توافق متوسط )4(، توافق زیاد )5توافق خيلی زیاد )
(، و در نهایت در این باره صحبت نکرده ایم 1(، توافق خيلی کم )2)
(، تنظيم شده اند. نمره باال به معنای توافق باال و نمره پایين به 0)

 معنای توافق پایين است. 
ای پرسشنامه ها از دست آمده از اجرتجزیه و تحليل اطالعات به 

در دو بخش  24نسخه  AMOSو  SPSSافزارهای طریق نرم
 توصيفی و استنباطی )مدل سازی معادالت ساختاری( انجام پذیرفت.

 یافته ها
توصيف ویژگی های جمعيت شناختی آزمودنی های  1در جدول 

 پژوهش آورده شده است.
 

 های جمعيت شناختی آزمودنی ها. توصيف ویژگی1 جدول
متغير                                                                        

 درصد فراوانی شاخص

 - 876 تعداد آزمودنی ها

 جنسيت
 50 438 زن

 50 438 مرد

 سن

 6/19 172 سال 30کمتر از 
 3/23 204 سال 35تا  31
 4/22 196 سال 40تا  36

 7/34 304 سال 41باالتر از 

ميزان 
 تحصيالت

 6/8 75 زیر دیپلم
 7/18 164 دیپلم

 4/12 109 کاردانی
 6/39 347 کارشناسی

کارشناسی ارشد و 
 باالتر

181 7/20 

2 . psychosocial inventory of ego-strengths 
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 وضعيت شغلی

 5/13 118 کارمند
 2/17 151 کارگر

 3/25 222 شغل آزاد
 2/20 177 خانه دار

 7/23 208 بيکار
درصد(  50نفر )  438حاضر دهد که در پژوهش نشان می 1جدول 
درصد( مرد حضور داشتند. در پژوهش حاضر  50نفر ) 438زن و 
 204سال،  30درصد( از شرکت کنندگان کمتر از  6/19نفر )  172
 40تا  36درصد(  4/22نفر ) 196سال،  35تا  31درصد(  3/23نفر )

سال داشتند. گفتنی است  41درصد ( باالتر از  7/34نفر ) 304سال و 
که ميانگين و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان به ترتيب 

 از( درصد 6/8) نفر 75 تحصيالت بود. ميزان 54/7و  29/37
 نفر 109 دیپلم،( درصد 7/18)نفر 164 زیر دیپلم، کنندگان شرکت

 181 و ليسانس( درصد 6/39) نفر 347 دیپلم، فوق( درصد 4/12)
( درصد 5/13) نفر 118. بود باالتر و ليسانس فوق( درصد 7/20) نفر
 222 کارگر،( درصد 2/17) نفر 151 کارمند، شرکت کنندگان از

 خانه( درصد 2/20) نفر 177 آزاد، شغل دارای( درصد 3/25) نفر
 .بودند کار بی( درصد 7/23) نفر 208 و دارد

 ميانگين، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه 2جدول 
 ق،عش وفاداری، شایستگی، هدف، خواسته، اميد،)ایگو نمندیتوا های

، توافق سنجی ازدواج )مراودات/تفریحات، (خرد و مراقبت
و  تفاهم/تبادل احساس، سياسی/اجتماعی و تربيت فرزندان(

 را نشان می دهد.ازدواج  ناپایداری
 

. ميانگين، انحراف استاندارد و ضریب آلفای کرونباخ 2جدول 
 متغيرها

انحراف  ميانگين متغير
 استاندارد

آلفای 
 کرونباخ

- توانمندی ایگو
 62/0 76/5 56/23  اميد

-ایگو توانمندی
 65/0 22/5 38/23 خواسته

-ایگو توانمندی
 61/0 12/5 48/22 هدف

- توانمندی ایگو
 64/0 83/4 16/23 شایستگی

-ایگو توانمندی
 وفاداری

95/22 63/5 62/0 

- توانمندی ایگو
 عشق

64/22 88/4 69/0 

-ایگو توانمندی
 70/0 03/5 56/22 مراقبت

-ایگو توانمندی
 66/0 15/5 02/22 خرد

توافق سنجی 
مراودات  –ازدواج 

 / تفریحات
80/20 48/6 69/0 

توافق سنجی 
تفاهم /  –ازدواج 

 تبادل احساس
95/17 77/5 71/0 

توافق سنجی 
امور  –ازدواج 

 سياسی / اجتماعی
21/10 81/3 63/0 

توافق سنجی 
تربيت  –ازدواج 
 فرزندان

23/11 77/3 66/0 

 68/0 87/6 45/32 ازدواج ناپایداری
عالوه بر ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش،  2جدول 

ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از آنها را نشان می دهد که براساس 
است.  7/0از آن ضرایب آلفای همه مؤلفه ها نزدیک به یا باالتر 

این موضوع نشان می دهد که گویه های مؤلفه های هر یک از 
پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش از همسانی درونی قابل 

ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش  3قبول برخوردارند. جدول 
 را نشان می دهد.

 
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-729-en.html


  و همکاران                 یالناز صدف  6

 1398 زمستان، 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

. ماتریس همبستگی بين متغيرهای پژوهش3جدول 

 
منطبق بر نتایج جدول فوق همه مؤلفه های توانمندی ایگو )اميد، 
خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد( به 

با متغير ناپایداری ازدواج  01/0صورت منفی و در سطح معناداری 
همبسته بودند. همچنين همه مؤلفه های توافق سنجی ازدواج 
)مراودات/تفریحات، تفاهم/تبادل احساس، سياسی/اجتماعی و 

با  01/0تربيت فرزندان( به صورت منفی و در سطح معناداری 
 ازدواج همبسته بودند.  ناپایداری

ساختاری ترسيم شد که در آن برای آزمون فرضيه پژوهش مدل 
سنجی ازدواج،  ناپایداری ازدواج  با ميانجيگری توافق ایگو توانمندی

شاخص های برازندگی مدل آن را  4را پيش بينی می کرد. جدول 
 نشان می دهد.

 
 .  شاخص های برازش مدل4جدول 

 مدل ساختاری شاخص های برازندگی

 22/185  مجذور کای
 63 درجه آزادی مدل

df/2 94/2 
GFI 940/0 

AGFI 912/0 
CFI  916/0 

RMSEA 076/0 
های گردآوری شده برازش دهد که مدل با دادهنشان می 4جدول 

مطلوب دارد. ضریب مسير استاندارد، غير استاندارد، خطای 
استاندارد و سطح معناداری رابطه غير مستقيم بين توانمندی ایگو و 

ارائه  5ناپایداری ازدواج از طریق توافق سنجی ازدواج در جدول 
 شده است. 

 . ضریب مسير در مدل ساختاری5جدول 
 b S.E β sig متغير پيش بين
 توانمندی ایگو 

توافق سنجی 
ناپایدارازدواج

 ی ازدواج

329/0
- 

049/
0 

182/0
- 

001/
0 

نشان می دهد که ضریب مسير غير مستقيم بين توانمندی  5جدول 
ازدواج از طریق توافق سنجی ازدواج منفی و در  ناپایداری ایگو و
(. بدین ترتيب در p ،182/0-=β<01/0معنادار است ) 01/0سطح 

 آزمون فرضيه پنجم چنين نتيجه گيری شد که توافق سنجی ازدواج 
 به صورت منفی و معنادار رابطه بين توانمندی ایگو و ناپایداری

 ازدواج را ميانجی گری می کند.
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 ثباتی ازدواج . مدل ساختاری مربوط به رابطه غير مستقيم بين  توانمندی ایگو و بی1شکل 

 
 نتيجه گيري

مدل ناپابداری ازدواج بر اساس توانمندی پژوهش حاضر با هدف 
انجام گرفت. نتایج نشان  نقش ميانجی توافق سنجی ازدواج باایگو 

به صورت منفی و معنادار رابطه بين  داد که توافق سنجی ازدواج 
های ازدواج را ميانجی گری می کند. یافته توانمندی ایگو و ناپایداری
اسدی، باشد. ها همسومیهای این  پژوهشحاصل از پژوهش با یافته

پيرانی، تقوایی در پژوهشی با عنوان پيش بينی ناپایداری ازدواج بر 
اساس رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر و خرسندی زناشویی 

روابط موضوعی بر خود  (؛ امروزی، نامنی )اثر بخشی زوج درمانی7)
(؛ دولق، 19متمایز سازی و سازگاری زناشویی زوجين متقاضی طالق، 

افروز، نریمانی، امامی پور )اثر بخشی زوج درمانی روابط موضوعی 
(؛ 20کوتاه مدت بر بهبود عملکرد خانواده زوجين متقاضی طالق،

فالح زاده، هاشمی گشنيگانی، )مقایسه روابط ابژه و ادراک از 
جميل، (؛ 21ابطه با پدر در افراد متقاضی و غير متقاضی طالق، ر

عاطف، دهقانی، حبيبی )رابطه توانمندی ایگو، سبکهای دفاعی و 
(؛ شریفی، کارسولی، 11روابط ابژه با سالمت روان در زوجين، 

، صادقی (23) و باغبان فاتحی زاده، جاللی مردانی، علی(، 22بشليده )
توان چنين گفت که، های حاصل از پژوهش میدر تبيين یافته (.24)

 غریزی های انرژی بر غلبه ظرفيت ایگو، قدرت های جنبه از یکی

 تکانه ارضای تواندقدرتمند می ایگوی یک که معنا بدین است،

 غيرقابل اجتماعی نظر از تکانه ارضای اگر یا و بيندازد تعویق به را

 جایگزین را فرهنگی پذیرش قابل هدف یک بتواند باشد،قبول می

 بيشتری فشار باید ایگو باشند، ها بيشترتکانه فشار چه هر .کند

 چنين تحمل ظرفيت ایگو قدرت عالیم از یکی .(25)کند تحمل را

 از باید قدرتمند ایگوی که نيست معنا بدین این البته. است تنشی

 موضوع واقع در ایگو قدرت. کند ممانعت درونی تکانه هرگونه

 اظهار موجب کنترل عدم: است کنترل نهایت حد دو از اجتناب

 و سرکوبی موجب افراطی کنترل و شودمی درونی هایسائق سریع
 افراطی کنترل و کنترل شود عدممی غریزی هایانرژی از جلوگيری

 ،دارد نيز دیگری بعد ایگو قدرت. هستند ایگو ضعف نشانه دو هر
 یگوی. اشودبيرونی می دنيای با رابطه چگونگی به مربوط بعد این

 در پایداری و بيرونی، فشار برابر در مقاومت توانایی فاقد ضعيف

 درست قضاوت به دسترسی و بيرونی موانع مقابل در مقاصدش
 به بنابراین، است انسانی اعمال پيامدهای و هدف منبع، درباره

 و درونی هایتکانه کنترل توانایی شامل هم ایگو قدرت کلی طور
 ضعف .است بيرونی دنيای مطالبات گرفتن نظر در ظرفيت هم

 درونی دنيای به بيرونی دنيای از ارگانيسم که شودموجب می ایگو
 معنی به ایگو قدرت فقدان. کند نشينی عقب خودش به و برگردد

که این  باشدمحيط می بر تسط احساس نبود و خودکنترلی نبود
موضوع از مسایل اساسی و تاثير گذار در حفظ و بهبود کيفيت 

. از سوی دیگر با تاکيد و توجه به معيارهای (26)روابط زناشویيست
انتخاب همسر، زن و شوهر هرچند هم که در رعایت این اصول 

های تالش کنند اختالفاتی با یکدیگر خواهند داشت چرا که تفاوت
کند که هيچ دو انسانی و به تبع آن حکم میآنها چنين فردی بين 

اند. بنابراین وجود اختالف هيچ زن و شوهری مثل هم آفریده نشده
ناپذیر است اما چيزی که در این زمينه بين زوجين امری اجتناب

طور . به(27)مهم است رسيدن به یک تفاهم معقول و منطقی است
و  اشویی است، زنتوان گفت تفاهيم کليد حل اختالفات  زنکل می

توانند یکدیگر را بخوبی درک کنند و به تفاهم شوهر زمانی می
برسند که خود را بخوبی شناخته باشند و این شناخت را به یکدیگر 
منتقل کرده باشند. یعنی هم خودشان را بشناسند و هم در مورد 
یکدیگر به شناسایی کامل برسند. رسيدن به تفاهم مستلزم کوششی 

است. بدین معنی که زن و شوهر هر دو باید برای آن تالش دوجانبه 
های بروز سوءتفاهم و شود زمينهکنند آنچه غالبا نادیده گرفته می

های سوءتفاهم برانگيز است بنابراین برای رسيدن یا رفتار و کنش
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های بروز سوءتفاهم را از ميان ها و کانونبه تفاهم باید زمينه
هر برای رسيدن به تفاهم باید صادقانه عمل برداشت، مسلما زن و شو

های فردی خود ها و تفاوتکنند اما این بدان معنا نيست که ویژگی
ای هها و تفاوترا نادیده انگارند بلکه با علم و آگاهی به ویژگی

مابين جهت رسيدن به فردی خود به حل تعارضات و اختالفات فی
توان با تغيير میایج حاصل کنند پس با توجه به نتتفاهم تالش می

های منفی مشکالت مانند تعارض در کانون توجه مطالعات از جنبه
های مثبت تر در روابط و ساخت های عميقبه سمت معانی و انگيزه

که شامل خوشبختی است به تقویت و بازسازی روابط کمک کرد 
ها . نتایج پژوهشدست آورد ها بهزوج و درک بهتری از روابط

سنجی ازدواج به و برقراری و تداوم صميميت در هد توافقمی نشان
 شود.روابط و رضایت مندی زناشویی منجر می

بنابراین یکی از مهمترین آسيب های خانوادگی ناپایداری در ازدواج 
است. با آنکه نگرش منفی نسبت به طالق در جامعه وجود دارد اما 

شورهای مستعد از نظر ميزان آن رو به افزایش است و ایران جزء ک
ميزان طالق معرفی شده است، آمار رسمی ناپایداری ازدواج به طور 
کامل نشان دهنده ميزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نيست، 

اختصاص دارد، در واقع  1زیرا در آن آمار بزرگتر به طالقهای عاطفی
ازدواج  برخی از ازدواج ها که به طالق قانونی پایان نمی یایند، به

های توخالی تبدیل می شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی 
هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی پيش می روند و 
زمان را سپری می کنند. در این شرایط زن و شوهر اگر چه ممکن 
است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند اما جاذبه 

ناشویی اختالفات ز ه یکدیگر از بين رفته است.و اعتماد آنها نسبت ب
حاضر شوند ر مهم این است که زن و شوه ،معموال وجود دارند

شان به نحو صحيح و سازنده گفت و گو کنند و درباره مشکالت
آیند با ها بر میگونه که در صدد مبارزه با ویروس بيماریهمان

رخيزند. در مبارزه ب به شان نيز مقابله وآفت زندگی مشترک
های جسمی و تفاوت بسياری از موارد ریشه اختالفات زناشویی در

روانی زن و مرد نهفته است مثال گفت و گو برای بسياری از مردها 
 ها وسيلهوسيله تبادل اطالعات است در حالی که برای بيشتر زن

ستد عاطفی است. درک صحيح مسئله در یک نگرش و  داد همدلی و
پذیر است. بسياری از اختالفات اگر به نحو ت امکاننظام یافته اس

توان سرشار از جاذبه زیبایی باشد ای با آنها برخورد شود میسازنده
و به جاذبه و زیبایی روابط زن و مرد ریشه در همين دو گانگی 
دارد. متاسفانه در فرهنگ مرد ساالری بسياری از مسایل یک طرفه 

-ه خود منشاء یکی از سوء تفاهمشود کبه سود مرد حل و فصل می

 و ییزناشو یبه زندگ توجه . در کل می توان گفتهای رایج است
 ییزناشو یزندگ یداریپا ابمرتبط  یمولفه ها شیتالش جهت افزا
توان جامعه  یبه خود گرفته است، چرا که نم یرشد روز افزون

 یاتقيبه تحق شیگرا تيسالم بدون خانواده سالم را متصور بود. اهم
کشورها به موجب  گریهمچون د زين رانیدست در ا نیاز ا

 یم رياخ یآمار طالق در سالها یشیبه نرخ افزا وطبرگزارشات م
ن از قرار گرفت دی، بدون تردطالقبه اعداد و ارقام  یباشد. نگاه اجمال

دهد. با  یبحران خبر م تيموقع کیدر  یرانیا یخانواده ها انيبن

_________________________________ 
1 .Affective Divorce 

سن ازدواج  شیافزا نيو همچن  رانیسابقه طالق در ا یآمار ب شیافزا
مراجعه به مراکز  یبرا شیقشر جوان، گرا یو باال رفتن آگاه

یافته لذا  شیانتخاب درست همسر افزا یبرا ییمشاوره جهت راهنما
توجه و تمرکز بر این گونه پژوهشها کمک شایانی برای حفظ 

 سالمت جامعه می باشد. 
پژوهش حاضر می توان به این موارد اشاره  از جمله محدودیت های

گيری متغيرها که فقط از پرسشنامه محدودیت ابزار اندازه: کرد
با توجه به این که پژوهش  های خودگزارشی استفاده گردیده است.

در یک جامعه محدود انجام شده است نسبت به تعميم نتایج به 
ه اینکتوجه به با  جوامع دیگر باید جانب احتياط را رعایت نمود.

اری ناپایدعوامل مختلف با  نيب یانجيبعنوان متوافق سنجی ازدواج 
شود در  یم هيبه پژوهشگران توص کند لذاازدواج نقش ایفا می

های متغير تأثير هر یک از خرده مقياس یبه بررس ندهیآ یپژوهشها
ش در پژوه بپردازند. ناپایداری در ازدواج توافق سنجی در زوجين بر

ناپایداری  یبر رو ینقش عوامل فرد یبر رو یحاضر تأکيد اصل
 ریسا ندهیآ یشود در پژوهشها یم هيتوص، بود ازدواج در زوجين 

مورد نيز موثر  یو اجتماع عوامل اقتصادیعوامل موثر از جمله 
حضور پررنگ روانشناسان و مشاوران خانواده . رديقرار گ یبررس

در جهت آموزش دختران و پسران جوان در شرف ازدواج و 
دادن به جوانان  یجهت آگاههمکاری با مراکز بهداشتی و درمانی 

 زانيانتخاب همسر مناسب و کاهش م یآنان برا ییو راهنما
از وقوع طالق زود هنگام  یريمتاهل و جلوگ نيزوج یتینارضا
 رسد. ینظر م هب یرضرو
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